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Wnoszę o przyznanie :
⃞ stypendium socjalnego
⃞ stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym
obiekcie
(dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych)

⃞ stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub
dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki
(dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych)

Dane członków rodziny studenta:
Za członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie uważa się:
1) studenta
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku
życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu
na wiek,
3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26 roku życia, jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz dzieci
niepełnosprawne bez względu na wiek.

W przypadku gdy student spełnia wskazane w ustawie warunki do uznania go za samodzielnego finansowo
(art. 179 ust. 6) nie bierze się pod uwagę osób i ich dochodów wymienionych w pkt.3

Lp.

Nazwisko i Imię

Data
urodzenia

1.

Stopień
pokrewieństwa

Dochód całkowity roczny(netto)

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
Średni dochód miesięczny netto
na członka rodziny:
Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe
przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje
właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości
osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego
dochodu i inne).

Wykaz załączników:
…………………………………………….

………………………………………………

…………………………………………….

………………………………………………

…………………………………………….

………………………………………………
Pouczenie

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz
Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSEH z 01.02.2018 r.:

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony
w Uczelni. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie wynosi……………………… zł netto
(na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie).
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Student studiów stacjonarnych, który spełnia powyższe kryteria może otrzymywać to stypendium również z tytułu
zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie. Stypendium jest
przyznawane na wniosek studenta złożony w uczelni. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na zasadach
obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Jeżeli student stara się o stypendium z tytułu zamieszkania w
obiekcie innym niż dom studencki, niezbędna jest umowa najmu lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie bądź
oświadczenie studenta .

Bielsko-Biała, dn.……………………………..

………………………………………………….
podpis studenta (wnioskodawcy)

Oświadczenie studenta
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej:
-za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 KK, który brzmi: „Kto składa zeznania mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” / Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553/
- za przestępstwo określone w art. 286 KK, który brzmi: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzania jej w błąd albo wyzyskania błędu niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat” / Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553/,
oświadczam, co następuje:

 potwierdzam, że do wniosku o pomoc materialną na rok akademicki……………/…………..……
dołączam dokumentację dotyczącą dochodów moich i mojej rodziny w roku
………………………...
 powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym,
 zapoznałem/-am się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium oraz wykazem
dochodów branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do stypendium,

 oświadczam, że nie ukończyłem /-am dotychczas żadnego kierunku studiów. Jednocześnie
oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie pomocy materialnej na innym
kierunku studiów (dotyczy to również innej uczelni).
 oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu przyznawania
i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły
Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku Białej z dnia 01.10.2016 r., jest on dla mnie
zrozumiały i przyjmuję do wiadomości jego treść.
Ponadto oświadczam, iż jest mi wiadome, że zgodnie z Ustawą Prawo O Szkolnictwie Wyższym
z dnia 27.07.2005r. ( Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) Art. 184
1. Student studiujący równocześnie na kliku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
kierunku studiów.
2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu
studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez
okres trzech lat.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium, student jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować o tych zmianach Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała, dn. ……..……………………

……….………………………………
podpis studenta (wnioskodawcy)

